
 

C:\Documents and Settings\Laczkó Ildikó\Asztal\RNö\jegyzökönyvek 2014\2014 február 6 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 
 

Jegyzőkönyv  
 

 
Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő 

u. 63. szám alatt, 2014. február 6-án megtartott rendkívüli üléséről. 
 

Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Boti Tiborné elnök: Köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy 3 fő képviselő jelen van, 
az ülés határozatképes. A napirendet elfogadásra javasolta. 
 
8/2014(II.6.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta. 
 
Szavazati arány: 3 igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
Napirend: 
 

1. A „Nostru” Szociális város-rehabilitáció „2” Kaposváron elnevezésű, DDOP-
4.1.1/C-09-2f-2012-0002 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló „De 
nehéz az iskolatáska” című rendezvény megvalósítására kiírt ajánlattételi 
felhívásra a beérkező pályázatok elbírálása. 
Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 

 
2. Tájékoztató a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007 azonosítószámú, „Komplex telep-

program Kaposváron” című projekt keretében megvalósult IV., V. rendezvény 
teljesítéséről, a 2013. május 27-én kelt vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása 
alapján 
Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 

 
3. Előterjesztés a Kaposvári Kodály Zoltán Központ Általános Iskola Pécsi Utcai 

Tagiskolájának bezárásával kapcsolatos nyilatkozatról. 
Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 

 
4. Aktuális feladatok, Egyéb 

 
 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként csatolva. 
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Napirend tárgyalása: 
 

1. A „Nostru” Szociális város-rehabilitáció „2” Kaposváron elnevezésű, DDOP-
4.1.1/C-09-2f-2012-0002 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló „De 
nehéz az iskolatáska” című rendezvény megvalósítására kiírt ajánlattételi 
felhívásra a beérkező pályázatok elbírálása. 
Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 

 
Boti Tiborné elnök: tájékoztatta a testületet, hogy a 2014. január 27-én kelt ajánlatkérési 
felhívásunkra 3 db pályázat érkezett, melyek értékelésére az ülés végén kerül sor, az  
értékelésről külön jegyzőkönyv készül. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy 2014. február 
10-én ismételten rendkívüli ülés lesz, ahol döntünk a pályázatokkal kapcsolatban. 
 
9/2014(II.6.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a tájékoztatót elfogadta. 
 
Szavazati arány:  3 igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
2. 2A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0007 azonosítószámú, „Komplex telep-program 

Kaposváron” című projekt keretében megvalósult IV., V. rendezvény teljesítése, 
a 2013. május 27-én kelt vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása alapján 
Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 

 
Boti Tiborné elnök elmondta, hogy KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2013. 
november 29-i rendezvényről szóló beszámolót nem fogadta el teljes körű beszámolónak, 
mivel a Vállalkozási Szerződésben rögzített és a vállalkozó által vállalt, alábbi, felsorolt  
programelemek nem valósultak meg: 

• Rajzverseny, 
• Téli környezetünk 

• Szelektíven (interaktív előadás) 

• Egészségfejlesztési program 
 
Erről a Vállalkozóval egyeztetés történt, aki e tényt, illetve hiányosságot elismerte és vállalta, 
hogy a következő rendezvényen (V. nagyrendezvény „Télen is zölden”) pótolja, beépíti a 
fenti programelemeket, mely meg is történt. Az V. nagyrendezvényen (2014. január 24-én) a 
vállalt programokat a fenti programelemek kiegészítésével teljesítették. 
 
10/2014(II.6.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a tájékoztatót elfogadta.  
 
Szavazati arány:  3 igen 

- nem 
- tartózkodás 
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3. Előterjesztés a Kaposvári Kodály Zoltán Központ Általános Iskola Pécsi Utcai 

Tagiskolájának bezárásával kapcsolatos nyilatkozatról. 
Előterjesztő: Boti Tiborné elnök 

 
Boti Tiborné elnök elmondta, hogy az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány 
szegregációra hivatkozva ismételten szeretné bezáratni a Pécsi Utcai Tagiskolát. Felháborító, 
hogy a már 2010-ben elkezdett vádaskodásukat folytatják, figyelmen kívül hagyva a szülők és  
a környéken élők véleményét. A szülők tisztában vannak azzal, hogy szabad iskolaválasztás 
van, vagyis bármelyik kaposvári általános iskolába vihetnék a gyermekeiket, de sokan nem 
teszik, hiszen amellett, hogy lakóhelyükhöz közel van az intézmény, az oktatás színvonalával 
is meg vannak elégedve.  
 
Kátai Attila képviselő elmondta, hogy nem szabad hagyni az iskola bezárását, vegyék 
figyelembe a szülők és az itt élők véleményét. 
 
Boti Tiborné elnök elmondta, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata nyilatkozatban fejezi ki véleményét az alapítvány szándékáról. 
 
11/2014(II.6.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata továbbra is ragaszkodik a 
kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskola fenntartásához és 
működéséhez, felkéri az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekekért Alapítványt, hogy 
magatartásukkal, esetleges jogi vitákkal ne zavarják az iskolában folyó munkát. A testület 
felhatalmazza az elnököt az erről szóló nyilatkozat kiadására. 
 
Szavazati arány:  3 igen 

- nem 
- tartózkodás 

 
 

4. Aktuális feladatok, Egyéb 
 

 
A napirenden több téma nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kaposvár, 2014.február 6. 

 
Boti Tiborné      Kátai Attila  
      elnök       képviselő 

        jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


